هكئله ؼؽابىؾاو ظؼ ؼهابثهای قلؽاو هسمع كاجر و اوؾوو زكى
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چکیعه
ؾق اواوٗ ٬كو پايمؾهن هیاو پاؾٌاه ٠رمايی ولٙاو هعمؿ ٨اجط و ظکمكاو آ٬٪ىیىيلى اولوو ظىى ،ق٬ابث ٌؿیؿی
بكای جىلٗ بك آياجىلی ٌكوٌ ٞؿ .یکی ال ههنجكیى ٠ىاهل ؾقگیكی و کٍمکً هیاو آو ها هىئلهی ٘كابىلاو
اهپكا٘ىقی قوم بىؾ .ؾق ظ٭ی٭ث يیكوهًؿجكیى و ؼٙكياک جكیى ق٬یب ولٙاو هعمؿ ؾق آویا ،اولوو ظىى بىؾ .ایى
ظکمكاو ه٥كوق په ال جىلٗ بك آياجىلی ٌك٬ی٤ ،كب ایكاو و آـقبایصاو و جؤویه ؾولحی بمقگ ،ؼىؾ قا یگايه هیكاخ-
ؾاق جیمىق لًگ هیؾايىث .او با بكؼىقؾاقی ال يیكوی هاؾی و همیثهای باالی ظکمكايی ،ؼىؾ قا بمقگجكیى
ظکمكاو جكک هیپًؿاٌث .ؾق ٠یى ظال آهال ویاوی بمقگی قا ؾق وك هیپكوقايؿ و هیٌىؾ ایى گىيه بكؾاٌث کكؾ که
ؾق پی جؤویه یک اهپكا٘ىقی بمقگ بىؾ که کل ؼاوقهیايه قا ؾق بكهیگك٨ث .وًؿی که ؾق آقٌیى هىله جىپ ٬اپی
هىشىؾ هیباٌؿ به ها يٍاو هیؾهؿ که اولوو ظىى ؾق پی چه اهؿا ٦بمقگی بىؾه اوث.
واژههای کلیعی :ولٙاو ْ
هعمؿ ٨اجط ،اولوو ظىى٘ ،كابىلاو٠ ،رمايی ،آ٬٪ىیىيلى.
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هوعهه
په ال آو که کٍمکً ؾق هیاو بالهايؿگاو ؼايؿاو جیمىقی بكای جىلٗ بك هیكاخ جیمىقی باال گك٨ث ابىو١یؿ ال
ظمایث اولوو ظىى بىؾ و به او و٠ؿه هیؾاؾ که ؾق ه٭ابل ایى هىا٠ؿت ،آياجىلی قا به او ؼىاهؿ ؾاؾ .اولوو ظىى
ایى پیًٍهاؾ بمقگ و ووىوه ايگیم قا قؾ کكؾ ،لیكا ؼىؾ به ایى هًا٘ ٫چٍن ؾوؼحه بىؾ و يمیجىايىث وشىؾ ظکمكاو
ؾوهی قا ؾق ایى هًا٘ ٫جعمل کًؿ .همچًاو که اولوو ظىى ايؿکی ب١ؿ ،ابىو١یؿ قا ال هیاو بكؾاٌث و هملکث او قا
ٔمیمهی ؼاک ؼىؾ کكؾ .ؾق ظ٭ی٭ث ظكکاجی که ال اولووظىى وك هیلؾ ْ
هؤیؿ ایى وا١٬یث اوث که او به ؾيبال
آهال و آقلوهای بمقگی بىؾ.
ا ل ٘ك٨ی ؾیگك ،پاؾٌاه شىاو و ٬ؿقجمًؿ ٠رمايی په ال هىح٭ك ٌؿو ؾق اوحايبىل و ظل و ّ٨ل هىائل أٙكاقی
قوهلی ٘ب ٫باب هیل ؼىؾ ،ؾق يٝك ؾاٌث جا ؾق يمؾیکجكیى لهاو آياجىلی قا جعث ٌمٍیك ؼىؾ یکپاقچه و هحعؿ
گكؾايؿًّ٠ .ك جكک که ؾق جٍکیل اهپكاجىقی ولٙاو هعمؿ ٨اجط ،ههنجكیى ي٭ً قا ای٩ا کكؾه و هن اکًىو ؾق آياجىلی
قیٍه ؾوايیؿه بىؾ ،به ؾلیل ایى که آياجىلی جعث ظاکمیث ظکىهثهای هؽحل ٧جکه جکه ٌؿه بىؾ ،ولٙاو هعمؿ
و١ی ؾاٌث جا وظؿت ویاوی آياجىلی قا جع٭ ٫بؽٍؿ .ایى اهك پیً ال هك چیم ٔكوقجی بىؾ که بؿوو ا٬ؿام با٬ی
هايؿه بىؾ .به همیى ؾلیل هك کىی قا که هىن جّاظب آياجىلی قا ؾاٌث ق٬یب ؼىؾ هیؾیؿ و شًگ با او قا اهكی
ْ
ه٭ؿق هیٌمكؾ.
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يىاؾگاو جیمىق ؾق پی ا٬ؿاهاجی که ؾق ؼاوقهیايه ؾاٌث و بكای ٨حىظات گىحكؾه کىب آهاؾگی هیکكؾ ،ؾق پی شلب

هیجىاو چًیى گ٩ث که ؾقگیكی هیاو ؾو ظکمكاو شاه ٘لب که اهؿا ٦و آقلوهای همايًؿی ؾق قابٙه با یک کٍىق
ؾاٌحًؿ و پا به پای هن ؾق ظال گىحكي و جىو١ه بىؾيؿ ،اهكی اشحًاب ياپفیك بىؾ .ؾو ٘ك ٦يیم به ایى يکحه پی بكؾه
بىؾيؿ که ایى اهك به قویاقویی آو ها ؼىاهؿ ايصاهیؿ .به همیى ؾلیل بكای قولی که يحیصهی ١ٙ٬ی ایى شًگ قا
هٍؽُ هیکكؾ ؼىؾ قا آهاؾه هیکكؾيؿ و هك آو چه قا که بكای پیكولی ؾق آو قول اللم بىؾ ،ال ايصاهً هٕای٭ه
يمیکكؾيؿ.
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يؽىحبیى ه٭ابلهی اولوو ظىى با گىحكي ؾولث ٠رمايی ؾق شهث ٌك ،٪ؾق هىئلهی ؾولث کىهًىهای ٘كابىلاو
يمایاو ٌؿ .ا٘ال٠اجی که هًاب٠ ٟرمايی ،بیمايه و وایك هًاب ٟپیكاهىو هىٔى٠ی واظؿ اقائه هیؾهًؿ ،با یکؿیگك هن-
ؼىايی يؿاقيؿ و ظحی ؾق بىیاقی ال هىا ٟ٬با یکؿیگك جًا ٓ٬ؾاقيؿْ .اها ؾق والهای اؼیك یک هًب ٟبىیاق ههن که

ْ
ؾیاقبکكیه اذك ابىبکك ٘هكايی اوث.
ه١اِك هماو ؾوقاو اوث پیؿا ٌؿه اوث که ایى هًب ٟکحاب

i

ابىبکك ٘هكايی ؾق يمؾ اولوو ظىى شایگاه واالیی ؾاٌث و ؾق ٠یى ظال یکی ال جىاقیػ آ٬٪ىیىيلىها قا يیم جؤلی٧
کكؾه اوث.

ii
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هن اکًىو ایى اذك بىیاقی ال هىائل ظل يٍؿه جا به اهكول و هىائلی قا که پیكاهىو آو ٌک و جكؾیؿ وشىؾ ؾاٌث قا
قوٌى هی والؾ .ؾق ایى ه٭اله ها و١ی ؾاقین با جکیه بك ایى اذك و هًاب ٟؾیگك ،جا ظؿاهکاو به اِالض و اجمام
هىٔى٠ات ایى ؾوقه بپكؾالین .اللم به یاؾآوقی اوث که وٙىق پاییى ٌاهل يحایس جع٭ی٭ات آو هن به ِىقت کىجاه
هیباٌؿ و ٌاهل شمئیات يیىث و جعلیل و ي٭ؿ يیم ؾق آو وشىؾ يؿاقؾ.
ؼابؽه ؼؽابىؾاو با آمهىیىيلىها
قوابٗ هیاو ؼايؿاو کىهًى که بك اهپكاجىقی ٘كابىلاو – قوم ظکىهث هیکكؾيؿ و آ٬٪ىیىيلىها به لهاو ٬بل ال قویؿو
اولووظىى به جؽث آ٬٪ىیىيلى هیقوؿ .بكقوی ایى هىٔى ٞال ابحؿا ؼالی ال ل ٧ٙيؽىاهؿ بىؾ.
با و٭ىٖ ؾولث والش٭ه قوم و جٕ١ی ٧ظاکمیث ه٥ىالو ،اهیكيٍیىها و ظکىهثهای هعلی هح١ؿؾی ؾق آياجىلی به
وشىؾ آهؿيؿ .ایى ظکىهثها ٘بٌ ٫كایٗ و ه٭حٕیات لهايی پیؾقپی به اقأی اهپكاجىقی ٘كابىلاو ظمله هیکكؾيؿ.
ؾق ؾوقهی اهیك يٍیىهای آياجىلی ها ٌاهؿ ١٨الیث و پىیایی هصاهؿايی که ال آوها با ً٠ىاو ;٤الی :یاؾ هیٌؿ،
هىحین .ایى ظكکث که هؿ ٦آو جّك ٦اقأی ؾق ؾوث هىیعیاو و ٬كاق ؾاؾو آو جعث ظاکمیث ؾولثهای
اوالهی بىؾ ،ؾق ٌك ٪و ٤كب آياجىلی با وك٠ث یکىايی ؾق شكیاو بىؾ.ٔwittek, 1947, 30ٕ .
ؾق هیاو ٨كهايؿهاو ٤الیايی که بكای جّك ٦اقأی ٘كابىلاو که ؾق ؾوث کىهًىها بىؾ و ٬كاق ؾاؾو آو جعث
ظاکمیث هىلماياو جالي هیکكؾيؿ ،اهكای آ٬٪ىیىيلى ،شایگاه ویژه و بكگمیؿهای ؾاٌحًؿ .ؾو ظملهی يؽىث آ-٪
٬ىیىيلىها به اقأی ٘كابىلاو ؾق وال  1341هیالؾی و وىهیى آو ؾق وال  1343هیالؾی به و٬ى ٞپیىوثHeid, ٕ .
.ٔ1923.c.II:103-Panaretos, 485-487
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يام اهكای آ٬٪ىیىيلى که ایى وه ظمله قا ايصام ؾاؾهايؿ جا به اهكول هٍؽُ يیىثْ .اها يام اهیك آ٬٪ىیىيلى که په ال
ایى وه ظمله ،ؾق وال  1348هیالؾی ظملهی چهاقم قا اؾاقه هیکكؾ قا ال هىقغ ٘كابىلايی ;پاياقجىن :یاؾ هی-
گیكین .ٔPanaretos, 1947: 488-489ٕ .ایى ٌؽُ ;٘ىق ٠لی بیگ :پؿق بمقگ اولووظىى بىؾ .کىهًىها که
جىاو ه٭ابله با ظمالت پی ؾق پی آ٬٪ىیىيلىها قا يؿاٌحًؿ ،چاقهی قها ٌؿو ال ایى ظمالت قا ال قاه ؾیگكی
ايؿیٍیؿيؿ .ایى چاقه بك٬كاقی قوابٗ ؼايىاؾگی و ؼىیٍاويؿی با آ٬٪ىیىيلىها بىؾ .آلکىیىن وىم اهپكاجىق ٘كابىلاو

ؼىاهك ؼىؾٌ ،اهماؾه ؼاين هاقیا قا به الؾواز ٬حل٣بیگ پىك ٘ىق ٠لی بیگ ؾقآوقؾ .ؾق وایهی ایى الؾواز اهپكاجىق
جىايىث ؾووحی آ٬٪ىیىيلىها قا به ؾوث آوقؾ و هاي ٟظمالت آياو به اقأی ٘كابىلاو ٌىؾMoravesik, 1980, ٕ .
٠لی بیگ ،اهپكاجىق آلکىیىن قا ٌکىث ؾاؾ و ؼىاهك او ،ؾوپیًا قا اویك کكؾه و به همىكی پىكي ؾقآوقؾ و جىبیًه
يام ؾؼحك جک٩ىق ٘كابىلاو قا اویك واؼحه.ٔTihrani, 2014: I, 13ٕ:...
ایى هىئله که ایى الؾواز با اویك واؼحى ٌاهماؾه ؼاين ايصام گك٨حه یا با قٔایث بكاؾقي اهپكاجىق ،بكای ها اهمیث
يؿاقؾ< آو چه ؾق هىقؾ ایى الؾواز ههن اوث ه٭ّؿ و يیث ایى الؾواز و هیماو وا١٬ی بىؾو آو اوث .وا١٬یث جاقیؽی
ایى اوث که ٌاهماؾهی کىهًى با ٌاهماؾهی آ٬٪ىیىيلى ؾق وال  1352هیالؾی الؾواز کكؾ و ایى الؾواز پایههای یک
ؾووحی و ِلط پایؿاق قا بًا يهاؾiii.به قاوحی يیم په ال ایى ،ظمالت آ٬٪ىیىيلىها به اقأی ٘كابىلاو هحىٌ ٧٬ؿ و
هًاوبات بىیاق هعکمی که بیً ال یک ٬كو به ٘ىل ايصاهیؿ ٌكوٌ ٞؿ.

iv

هنچًاو که ؾق وال  1422هیالؾی و٬حی که ٬كهیىلى٠ ٪رماوبیگ ،پؿق بمقگ اولووظىى هٍ٥ىل هعاِكهی
اقليصاو بىؾ ،آلکىیىن چهاقم اهپكاجىق ٘كابىلاو ؾق قأن وپاهً به یاقی او ٌحا٨ث.

v

٘ب ٫يٝك ;ؾوکان :یکی ال هىقؼیى بیمايه٬ ،كهیىلى٠ ٪رماوبیگ يیم با یکی ال ؾؼحكاو آلکىیىن چهاقم الؾواز
کكؾه اوث .ٔHammer 1975: 113-Hinz, 1956: 28ٕ .ظحی ایى اؾ٠ا که واقهؼاجىو هاؾق اولووظىى يیم
یک ٌاهماؾهی کىهًًی باٌؿ پیً کٍیؿه هیٌىؾْ .اها ایى اؾ٠ا ظ٭ی٭ث يؿاقؾ< لیكا ;ابى ج٥كی بكؾی :يام پؿق بمقگ
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 .ٔII: 151 Panaretos, 1947: 278,281,284,286ایى وا١٬ه ؾق کحاب ؾیاق بکكیه ایى چًیى بیاو ٌؿه٘; :ىق

اولووظىى ال ٘ك ٦هاؾق قا پیك ٠لی ا٠الم هیکًؿ ْاها ؾق هىقؾ هىیث او هیچ گىيه ا٘ال٠اجی يمیؾهؿIbn ٕ .
ٔTagriberdi, 1978:513
به ایى جكجیب ؾووحی هیاو آ٬٪ىیىيلىها و اهپكاجىقی ٘كابىلاو ؾق ٘ىل والها جىو١ه پیؿا کكؾ ،.به ویژه ؾق ؾوقاو
ً
اولووظىى به ايؿالهای ایى ؾووحی ٬ىت گك٨ث که ظکمكاو آ٬٪ىیىيلى ج٭كیبا به ِىقت ظاهی و پٍحیباو ؾولث

کىهًىها ؾقآهؿ .بؿوو ٌک ،ههنجكیى ٠لث ایى اهك ،ویاوحی بىؾ که پاؾٌاه ٠رمايی ؾق ٬بال اهپكاجىقی ٘كابىلاو
ج١٭یب هیکكؾ.
ؼابؽهی ؼؽابىؾاو با ػثمايی
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ولٙاو هكاؾ ؾوم پؿق ولٙاو هعمؿ ٨اجط به ؾلیل هٍ٥ىل ٌؿو به کاقهای ههمی ؾق ي٭اٖ ؾیگك٨ ،كِث جىشه و
پكؾاؼحى به ٘كابىلاو قا يؿاٌث٠ .لی ق٤ن ایى کالىیىآيه اهپكاجىق ه١اِك ولٙاو هكاؾ ؾوم ؾق جكوی ؾائمی به وك
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هیبكؾ٘ .ب ٫يىٌحه ی ٨كايحه هىقغ بیمايه که هؿجی ؾق ٘كابىلاو ا٬اهث ؾاٌث ،په ال هكگ ولٙاو هكاؾ ؾوم و به
٬ؿقت قویؿو ولٙاو هعمؿ ؾوم و ٔمايثهای او هبًی بك بك٬كاقی ِلط و ؾووحی ،بكای هؿجی اهپكاجىق جىايىث
ي٩ىی قاظث بکٍؿ.
همیى هىقغ اـ٠او هیکًؿ که ؾق ايؿیٍه هایً ؾچاق اٌحباه ٌؿه و پاؾٌاه شؿیؿ ٠رمايی قا ؾٌمًی ؼٙكياک بكای
هىیعیاو هیؾايؿ که ؾق آیًؿهای يمؾیک به ظیات اهپكاجىقی بیمايه پایاو هیؾهؿ .به همیى شهث به کالىیىآيه
هٍؿاق هیؾهؿْ ،اها اهپكاجىق هیگىیؿ; :ؼؿا بمقگ اوث و هیجىايؿ ْيیث پلیؿ جكک قا ج٥ییك ؾهؿ :.او به گ٩حى ایى
ْ
وؽًاو بىًؿه کكؾ و و١ی يمىؾ ؼا٘ك ؼىؾ قا جىلی ؾهؿ.ٔFrantzes,1838:3,48, 254.ٕ .
ؾق ظ٭ی٭ث ؾولث ٘كابىلاو په ال و٭ىٖ بیمايه ،به ظاهی هٍكو ٞیىيايیها جبؿیل ٌؿه بىؾ و ي٭ً اؾاهه ؾهًؿهی
وًثهای بیمايه قا بالی هیکكؾ .قوهیاو که ال اوحايبىل هحىاقی هیٌؿيؿ ؾق ایى شا پًاهگاهی یا٨حه و ؾوث به
١٨الیثهای هؽحل٩ی هیلؾيؿ و به جكویس یىيايیگكی و اؾاههی هىشىؾیث یىياو هیپكؾاؼحًؿ.
بؿوو ٌک ایى ١٨الیثها که ؾق ٘كابىلاو ايصام هیگك٨ث ،ال چٍن ولٙاو هعمؿ ٨اجط ؾوق يبىؾ .ایى ؤ١یث يه با
ؾیؿگاه و ٨كاوث ظکمكايی هعمؿ ٨اجط والگاق بىؾ يه با ـهًیث و جل٭ی ؾولحی او .وكٌث او به گىيهای بىؾ که يمی-
جىايىث ظاکمیحی ٤یك ال ؼىؾ قا بك هیكاخ بیمايه جعمل کًؿ .بیٍحك جالي وی ایى بىؾ که هكگىيه ظاکمیث بیگايهای
قا که ؾق ؾقوو ظاکمیث او ٬كاق ؾاٌث ،ال هیاو بكؾاقؾ .ؾق ایى قاوحا جع٭ ٫بؽٍیؿو به وظؿت ویاوی آياجىلی ،ؾق
اولىیث کاقهای ٨اجط ٬كاق ؾاٌث.
ْ
هؤیؿ ایى اؾ٠ا قا هیجىاو ایى ظاؾذه بكٌمكؾ; :ؾق وال  1456هیالؾی شًیؿ ؾق قأن يیكوهای جكکمى جا ؾقوالههای
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٘كابىلاو پیٍكوی کكؾ ،ولٙاو هعمؿ ٨اجط بكای ه٭ابله با ٌیػ شًیؿ یگايی ال يیكوهای ٠رمايی قا به ٨كهايؿهی

ؼٕكؼاو بیگلكبیگی قوهلی به ٘ك٘ ٦كابىلاو گىیل کكؾ.ٔMiller.,1926: 83, Hinz. 1956:20,252.ٕvi.

٨اجط با ایى ا٬ؿام يٍاو ؾاؾ که هك گىيه ا٬ؿام هؿاؼله شىیايه قا ؾق ٘كابىلاو ،به هًملهی ظكکحی ؼّمايه ٠لیه ؼىؾ
٬لمؿاؾ هیکكؾ .و٩ك شًگی ؼٕكؼاو به ٘كابىلاو هًصك به ایى ٌؿ که ؾولث کىهًىها جعثالعمایهی ؾولث
٠رمايی ٬كاق گیكؾ و والیايه  222هماق وکهی ٘ال هالیات به ٠رمايی بپكؾالؾْ .اها ٘ىلی يکٍیؿ که با آهؿو ؾیىیؿ

بكاؾق اهپكاجىق به اوحايبىل ،اهپكاجىق هصبىق ٌؿ ایى هبل ٣قا به  322هماق ا٨مایً ؾهؿHammer,,1975:57-ٕ .
.ٔHinz,1986:22-Babinger,1980: 201- Çarşili,1964:52.
ؾق پی ظاهی و پٍحیبايی بكای ؼىؾ گٍث .همیى اهك هىشب ٌؿ جا اولووظىى به ً٠ىاو يیكوهًؿجكیى ظاهی اهپكاجىق
ؾق ه٭ابل ؾولث ٠رمايی ،پا به هیؿاو بگفاقؾ .و ٘كابىلاو ي٭ً اواوی ؾق ق٬ابث ؾو ظکمكاو آ٬٪ىیىيلى و ٠رمايی
ای٩ا يمایؿ و به هىئلهای اواوی بؿل ٌىؾکه جىلٗ بك ٘كابى لاو به هًملهی بكجكی یکی ال ٘ك٨یى ق٬ابث جل٭ی گكؾؾ.
هكئله ؼؽابىؾاو و ؼهابث قلؽاو ّ
هسمع كاجر و اوؾووزكى
اولووظىى که ال هؿتها پیً ؾق آجً هىن گىحكي اقأی ؼىؾ هیوىؼث ،و٩یك اهپكاجىق قا که به ؾقباق او
٨كوحاؾه ٌؿه بىؾ به گكهی پفیك٨ث .بؿوو ٌک اولووظىى بكای ا٨مایً ي٩ىـ ؼىؾ جا وىاظل ؾقیای ویاه و به جب ٟآو
بك٬كاقی اهًیث ؾق هكلهای ٌمالی ؼىؾ ،اهمیث لیاؾی ٬ائل بىؾ .او بكای جعکین هك چه بیٍحك قوابٗ ؼىؾ با
اهپكاجىقهای ٘كابىلاو ،جّمین گك٨ث با کاجكیًا ؾؼحك اهپكاجىق کالىیىآيه الؾواز کًؿ٘ .ب٬ ٫كاق ؾاؾی که هیاو ؾو
٨كهايكوا هً١٭ؿ ٌؿ ،کاپاؾوکیه به ً٠ىاو شهیمیهی همىك اولووظىى ،به ؾولث آ٬٪ىیىيلى واگفاق ٌؿ ،ؾق ه٭ابل
اولووظىى يیم هح١هؿ ٌؿ که ظاهی و پٍحیباو اهپكاجىق باٌؿFallmerayer, 1876: 261-ٕ .
.ٔHinz,1956:29.
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جعث ایى چًیى ٌكایٗ وؽحی بىؾ که اهپكاجىق یىآيه ؾولث و ؼايؿاو ؼىؾ قا ؾق ه١كْ ؼٙك ؾیؿ به همیى شهث

هًىل ایى الؾواز ِىقت يگك٨حه بىؾ که اهپكاجىق یىآيه بؿقوؾ ظیات گ٩ث ٕ 1458هیالؾیٔ .به ؾلیل ایى که پىكي
هًىل ؼكؾوال بىؾ ،اؾاقه ؾولث قا ؾیىیؿ بكاؾق اهپكاجىق به ؾوث گك٨ث .اهپكاجىق شؿیؿ يیم به ٬كاقؾاؾی که کمی پیًجك
هً١٭ؿ ٌؿه بىؾ ،بىیاق ا٘میًاو و ا٠حماؾ ؾاٌث و بكای جعکین ایى ٬كاقؾاؾ ال هیچ کاقی ؾقی ٣يمیکكؾ .اولووظىى
يیم جى ٟ٬هًا ٟ٨لیاؾی قا ال هًاوبات شؿیؿي با ٘كابىلاو ؾاٌث .اولووظىى به ؼىبی هیؾايىث که يه ؼىؾي و يه
هن پیمايايً جىاو و يیكوی اللم بكای ه٭ابله با جىو١هی ؾولث ٠رمايی به ٘كٌ ٦ك ٪قا يؿاقيؿ.
به همیى ٠لث ؾق پی یا٨حى همپیمايايی شؿیؿ بىؾ .بك اوان همیى ا٬ؿاهات اولووظىى بىؾ که اهپكاجىق ؾیىیؿ ؾق
ي٭ً هیايصی بیى اولووظىى و ؾولثهای هىیعی ٜاهك ٌؿ .ؾق ياههای viiکه ؾیىیؿ به ؾوک بىقگىيؿ اقوال کكؾه
اوث هیجىاو ؾقیا٨ث که او ؾق پی اجعاؾ با ؾولثهای هىیعی گكشىحاو ،ایمكجی ،کاقجیلی هیًگكلی و اقهًىحاو
بىؾ.
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ال ٘ك ٦ؾیگك اهیك يٍیىهای اوً٩ؿیاق او٤لى و ٬كههاو او٤لى که ال ٘ك٠ ٦رمايیها جعث ٍ٨اق بىؾيؿ يیم واقؾ ایى
ائحالٌ ٦ؿيؿ٠ .الوه بك ایى ؾولث های هىیعی اقوپایی يیم به ایى هح٩٭یى ٌك٬ی پیىوحًؿ و ائحال٨ی بمقگ هحٍکل ال
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ؾولث های هىلماو و هىیعی قا بك ٔؿ ولٙاو هعمؿ ٨اجط به وشىؾ آوقؾيؿ .ـکك ؼا٘كات لىؾویکى ؾق هىقؾ
ا٬ؿاهات هحعؿیى بك ٔؿ ولٙاو هعمؿ ٨اجط ؾق ایى ه٭اله شایی يؿاقؾ .ؾق هىقؾ ایى هىٔى ٞیً١ی ا٠مام و٩كای
٨كهايكوایاو ٌك٬ی جعث قیاوث لىؾویکى ؾابىلىيیا به ؾقباق کٍىقهای اقوپایی و ١٨الیثهای ویاوی آياو جع٭ی٭اجی
ِىقت پفیك٨حه اوث.

viii

آوچه که ؾق هىقؾ ایى اجعاؾ و ا٬ؿاهات ههن اوث ایى اوث که اولووظىى بكای جع٭ ٫بؽٍیؿو به آقهاو ؼىؾ،
اهپكاجىق ٘كابىلاو ؾیىیؿ قا ؾق جمانهای ؼىؾ با ؾولثهای هىیعی اقوپایی ،به ً٠ىاو واوٙهای ِاؾ ٪و کىٌا ؾق
کًاق ؼىؾ ؾاٌث .به ج١بیك ؾیگك ،همکاقی ؾو ٨كهايكوا ،ویژگی وكيىٌث هٍحكک قا ؾاٌث.
يکحهی ٌایاو ـکك ؾیگكی که ؾق ایى ا٬ؿام وشىؾ ؾاقؾ ایى اوث که اولووظىى ؾق قاه قویؿو به آقهاو بمقگ ؼىؾ هك
گىيه اقليهای هً١ىی قا کًاق هیگفاقؾ و با بهكهگیكی ال کلیهی اهکاياجی که ؾق ٌكایٗ آو ؾوقه ٨كاهن بىؾ و با بىیس
کلیهی يیكوها بك ٔؿ ق٬یب بمقگ ؼىؾ ولٙاو هعمؿ ٨اجط ،ا٬ؿام هیکًؿ.
هیئث و٩اقت جعث قیاوث لىؾویکى ؾابىلىيیا بكای آؼكیى باق ؾق وال  1461هیالؾی ال قوم ؾیؿاق کكؾيؿ .جمان-
هایی که او با ؾولثهای اقوپایی ؾاٌث ،ال هًٝك ؾوحیابی به هؿ ٦هىقؾ يٝك ،يا اهیؿ کًًؿه يبىؾْ .اها ولٙاو هعمؿ
٨اجط وكیٟجك ال ؾٌمًايً واقؾ ٠مل ٌؿه و ال جع٭ ٫ائحال ٦بمقگ ٠لیه ؼىؾ شلىگیكی کكؾه و هىئلهی ٘كابىلاو قا
آو گىيه که باب هیل ؼىؾ بىؾ ،ظل و ّ٨ل کكؾ .ؾق وا ٟ٬ؼىؾ اولووظىى ایى اهکاو قا بكای ولٙاو هعمؿ ٨كاهن
کكؾ .ب١ؿ ال ایى که اهپكاجىق ؾیىیؿ ،ؾق قأن ؾولث ٘كابىلاو ٬كاق گك٨ث ٕ 1458هیالؾیٔ يؽىحیى ا٬ؿاهً ایى بىؾ
که بكاؾق لاؾهی ؼىؾٌ ،اهماؾه ؼاين کاجكیًا ٕؾوپیًأ قا به ؾقباق ؾیاقبکك ٨كوحاؾ.
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ix

با ایى الؾواز ؼىاوحه ی ؾو ٘ك ٦يیم بكآوقؾه ٌؿ و قوابٗ هعکمی هیاو ؾو ؾولث به وشىؾ آهؿ .بك اوان هًابٟ
بیمايه ،ؾیىیؿ به وویلهی و٩یك ؼىؾ که به پایحؽث آ٬٪ىیىيلى ق٨حه بىؾ ،ال اولووظىى ج٭أا کكؾ که او قا ال هالیاجی
که به ولٙاو ٠رمايی هیؾاؾ ،ؼالِی ؾهؿ .به همیى ؼا٘ك اولووظىى با اقوال و٩یكی به اوحايبىل ؾق وال 1459
هیالؾی ال ولٙاو ٠رمايی هعمؿ ؾوم ؼىاوث که ال هالیات ٘كابىلاو ِك ٦يٝك کًؿBabinger, 1980:201-ٕ .
.ٔ202. Hammer, 1957: 148-149

٠الوه بك ایى اولووظىى ال ؾولث ٠رمايی ؼىاوث هؿایایی که پاؾٌاهاو ٠رمايی ال والها پیً به اهیكاو آ٬٪ىیىيلى
هی ؾاؾيؿ ولی په ال هكگ جیمىق اقوال ایى هؿایا هحىٌ ٧٬ؿه بىؾ قا یک شا به ؾیاقبکك ب٩كوحؿx.ولٙاو هعمؿ يیم با

کحاب ؾیاق بکكیه يیم ؾق ایى هىٔى ،ٞهًاب ٟبیمايه قا جؤییؿ هیکًؿ ،همچًیى با يىٌحههای هىقؼاو بیمايه ؾق قابٙه با
اؾ٠ای اولووظىى هبًی بك ایى که ٘كابىلاو شهیمیهی همىك او هیباٌؿ يیم والگاقی ؾاقؾ.

xii

يحیصهای که هیجىاو ال همهی ایى يىٌحهها گك٨ث ایى اوث که; :اولووظىى ال یک ٘ك ٦ؼىؾ قا ِاظب ٘كابىلاو
هیياهؿ و ال ٘ك ٦ؾیگك و١ی هیکًؿ ٠رمايیها قا ال گك٨حى هالیات وااليه که يٍايهی ؾوث يٍايؿگی ٘كابىلاو بىؾ
هًّك ٦کًؿ جا اقجباٖ آوها قا با ٘كابىلاو  ٟٙ٬يمایؿ .گك٨حى شمیه ال اهپكاجىق يیم با هؿ ٦جعثالعمایه ٬كاق ؾاؾو او
ايصام هیٌؿ:.
ؾق ه٭ابل ایى ؤ١یث ،بكای ولٙاو هعمؿ ٨اجط يیم لهاو آو قویؿه بىؾ که هىئلهی ٘كابىلاو قا به وكايصام يهایی
بكوايؿ به همیى ٠لث جكؾیؿ و ٠ؿم ا٬ؿام ٠ملی ٠لیه اولووظىى ؾیگك هً١ایی يؿاٌث.
ايگیمهی ؾیگكی که او قا به ا٬ؿام وكیٔ ٟؿ اولووظىى وا ؾاٌث١٨ ،الیثهای ویاوی اولووظىى بك ٔؿ ولٙاو
هعمؿ ٨اجط بىؾ که يمىيهی آو اجعاؾ اولووظىى با ؾولثهای اقوپایی ٠لیه ؾولث ٠رمايی بىؾ .گكچه بكای چًیى
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ظیكت و ياقاظحی به وؽًاو و٩یك گىي ؾاؾ٘ .ب ٫يٝك ؾوکان ،پاؾٌاه ٠رمايی به و٩یك اولووظىى گ٩ث که وال
ً
ب١ؿ ؼىؾ ٌؽّا بكای پكؾاؼث بؿهیها به ؾقباق اولوو ظىى ٠میمث ؼىاهؿ کكؾ و با ایى پیام و٩یك قا بؿق٬ه کكؾ.

xi

ٕ٬اوجی هیچ ؾلیل قوٌى و ٬اي ٟکًًؿه ای ؾق ؾوث يؿاقین .با ایى وشىؾ ،وأط و آٌکاق اوث که ولٙاو هعمؿ
شاوىوايی ؾق چهاق گىٌهی شهاو ؾاٌث که اؼباق وكاوك شهاو قا ال آو ها ؾقیا٨ث هیکكؾ.

xiii

با ؾق يٝك گك٨حى ایى هىٔى ،ٞيمی جىاو پفیك٨ث که ولٙاو هعمؿ ٨اجط ال ٌکل گیكی چًیى ائحال٨ی ٠لیه ؼىؾ ؾق
٠الن ویاوث بی ؼبك بىؾه اوث .بكای هرال; :و٩یكاو و ياهههایی قا که ولٙاو هّك ال ٘ك ٦اولووظىى بكای
ؾولثهای هىیعی ٨كوحاؾه بىؾ جىوٗ شاوىواو ولٙاو کٍ ٧و ٔبٗ گكؾیؿ< بًابكایى هیجىاو گ٩ث که ٨اجط به ایى
وویله ال ْيیات و ١٨الیثهای اولوو ظىى آگاهی ؾاٌحه اوث .ؾق ظ٭ی٭ث ا٬ؿام وكی٠ ٟلیه اولووظىى ال ٘ك٦
٨اجط یک ٔكوقت و اولىیث بىؾ.
جعث چًیى ٌكایٗ وؽحی٠ ،لل اِلی و٩ك شًگی ٘كابىلاو ال وىی هعمؿ ٨اجط ،با ظىاؾذی که ؾق قولهای يمؾیک
به و٩ك قوی ؾاؾه هماهًگی يؿا قؾ .کحاب ؾیاق بکكیه ؾق هىقؾ ایى ظىاؾخ ا٘ال٠ات هّ٩لی اقائه هیؾهؿ و ظ٭ای٭ی
که جا به اهكول ؾق پكؾهی ابهام ٬كاق ؾاٌث قا آٌکاق هیوالؾ٘ .ب ٫يٝك ابىبکك ٘هكايی اولووظىى به ؾلیل ایى که
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و٩یكي ال اوحايبىل ؾوث ؼالی بكگٍحه بىؾ ،پىكي ا٤ىقلى هعمؿ قا بكای جىؽیك ٬ل١هی ٬ىیىل ظّاق ٕ Koyul
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 ٔ hisarا٠مام کكؾ .ؾق هماو لهاو ؼلیل جاواشی قا ؾق قأن چًؿ واظؿ يٝاهی بكای هعاِكهی ٬ل١هی
َ
xiv
; َهلٗ٨ ٔMeletٕ:كوحاؾ و ایى هًٙ٭ه قا ٤اقت و جؽكیب کكؾ.
جاقیػ ایى قویؿاؾها هّاؾ ٦با لهىحاو وال  1459-1462هیالؾی هیباٌؿ .لهاو لیاؾی ال ایى و٬ای ٟيگفٌحه بىؾ
که یگايی  2222ي٩كی ال يیكوهای ٠رمايی به ٬ل١ه ی ٬ىیىل ظّاق قویؿيؿ و ا٤ىق لى هعمؿ قا هصبىق به ٠٭ب
يٍیًی کكؾيؿ .هح١ا٬ب آو وكهای ٌؿیؿی ٌكوٌ ٞؿ و به همیى ؾلیل آ٬٪ىیىيلىها يحىايىحًؿ به ا٬ؿاهات ؾیگكی
ً
ؾوث یاليؿْ .اها ؾق بهاق وال  1462هیالؾی اولووظىى ٌؽّا به ٘ك٬ ٦ل١هی ٬ىیىل ظّاق ظكکث کكؾ و
٠رمايی ها قا ال آو شا ٠٭ب قايؿ .او ا٘كا ٦قا ٤اقت و جؽكیب کكؾ و جمام اٌیایی که اهکاو ايح٭ال آو وشىؾ ؾاٌث قا
ؾق ؾاؼل ٬ل١ه شم ٟآوقی کكؾ .وپه هًگاهی که بكای و٩ك شًگی ٠لیه ؾولث ٠رمايی آهاؾه هیٌؿ و٩یكی ال ٘ك٦
پاؾٌاه ٠رمايی يمؾ او آهؿ .ایى و٩یك که هىي٠لی يام ؾاٌث ،پیًٍهاؾ ِلط ولٙاو ٠رمايی قا بكای اولووظىى
آوقؾه بىؾ.

xv

ؾق ایى اذًا اهیكاو اولوو ظىى يیكوهای ٠رمايی قا ٌکىث ؾاؾه و به همكاه اویكاو لیاؾی بالگٍحه بىؾيؿْ .اها اولوو-
ظىى اویكاو ٠رمايی قا آلاؾ کكؾ و هىي٠لی قا يیم به گكهی پفیك٨ث .وپه و٩یك ؼىؾ ؼىقٌیؿبیگ قا به همكاه
هىي٠لی به اوحايبىل ٨كوحاؾxvi.ولٙاو هعمؿ ٨اجط يیم هٙالبات ظکمكاو آ٬٪ىیىيلى ؾق قابٙه با ٘كابىلاو قا ٬بىل
کكؾ و بؿیى ِىقت ال شًگی بمقگ بیى ؾو ؾولث شلىگیكی ٌؿ.
ا٘ال٠اجی که ابىبکك ٘هكايی اقائه هیؾهؿ با هًاب ٟبیمايه و ٠رمايی هٙاب ٫هیباٌؿ و با وا١٬یات والگاقی ؾاقؾْ .اها
هىٔى٨ ٞحط هصؿؾ ٬ل١هی ٬ىیىل ظّاق ال ٘ك ٦آ٬٪ىیىيلىها شای بعد اوث .ؾق ظ٭ی٭ث ولٙاو هعمؿ ؾق ایى
اذًا ٔكوقت اشحًاب ال شًگی بمقگ با اولوو ظىى قا ؾقک کكؾه بىؾ .لیكا او ؾق هماو جاقیػ هٍ٥ىل کىب آهاؾگی
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بكای و٩ك شًگی ;هىقا :بىؾ که اهمیث و اولىیث بیٍحكی ؾاٌث .به همیى ٠لث او ظل هىئلهی ٘كابىلاو قا به
لهايی هًاوب ؾق آیًؿه هىکىل کكؾ .با ؾق يٝك گك٨حى ایى هىٔى ٞيىٌحههای ابىبکك ٘هكايی ؾقباقهی پیًٍهاؾ ِلط
ولٙاو هعمؿ ٨اجط به اولووظىى ه١٭ىل و ؾقوث به يٝك هیآیؿ.
شًگهایی که بكای جّاظب ٬ىیىل ظّاق ِىقت هیگك٨ث ،به ؾلیل اهمیث اوحكاجژیکی ایى ٬ل١ه بىؾ< ٬ىیىل
ظّاق بك وك قاه اِلی شاؾهی اوحايبىل -جىکات اقلقوم و ٘كابىلاو ٬كاق ؾاٌث و هكکم اهاقجی بىؾ که يه جابٟ
٠رمايیها بىؾ و يه جاب ٟؾولث آ٬٪ىیىيلى٬ .ىیىل ظّاق با هى١٬یث ؼاَ ؼىؾ ،یکی ال ي٭اٖ کلیؿی هىاِالجی هیاو

ٌك ٪و ٤كب بىؾ .هیچ ٌکی يیىث که ٠رمايیها ؾق پی ؾوث یا٨حى به ي٭ٙهای با ایى ؾقشه ال اهمیث هىاِالجی
بىؾيؿْ .اها ؾق ه٭ابل آ٬٪ىیىيلىها که همیى هؿ ٦قا ؾيبال هیکكؾيؿ ،يحىايىحًؿ هى٨٭یحی کىب کًًؿ.

 1461هیالؾی به وىی ؾولث کىهًىها ظكکث کكؾ .ولٙاو هعمؿ ؾق ایى اذًا ظاکماو هىحبؿ هىقا قا به لايى ؾقآوقؾه
بىؾ و با قئیه آلبايیاییها اوکًؿقبیگ ،ه١اهؿهی ِلعی قا اهٕا کكؾه بىؾ .بؿیى جكجیب او ال شايب قوهلی آوىؾه
ؼا٘ك بىؾ .همهی هىاي ٟبكای ظل هىئله ی ٘كابىلاو ال هیاو بكؾاٌحه ٌؿه بىؾ .هًاب٠ ٟرمايی وكآ٤ال و٩ك ٘كابىلاو قا
وؽًاو پاؾٌاه به ولیك ؼىؾ هعمىؾ پاٌا هیؾايًؿ که ؼٙاب به ولیك هیگىیؿ:
;ایى هؿ ٦چًؿ والی اوث که ؾق ؼا٘ك هى هىث< اهیؿواقم که ؼؿاويؿ آو قا بك هى ٔ١یْ ٧
هیىك گكؾايؿ .یکی
اهاقت ٬ىٙمىيی اوث که ؾق ؾوث ؼايؿاو اوً٩ؿیاقاو٤لى هیباٌؿ ،ؾیگكی ٬ىیىل ظّاق هیباٌؿ و وىهی هن
٘كابىلاو ...ایى ها آقاهً و آوایً قا ال هى گك٨حهايؿ و همیٍه ؾق ٨کك و ؼیال هى هىحًؿ.:.

xvii

ال ایى وؽًاو آٌکاقا ه١لىم هیٌىؾ که پاؾٌاه ْ
هّمن بىؾ جا ؾق یک و٩ك اهاقت اوً٩ؿیاق او٤لى٬ ،ىیىل ظّاق و
٘كابىلاو قا جّك ٦يمایؿ .اکًىو ایى وؤال هٙكض هیٌىؾ که آیا ٨اجط با جّمین ؼىؾ بكای جّك٬ ٦ىیىل ظّاق ،یک
ه٭ابلهی شؿی با اولوو ظىى قا هؿ يٝك ؾاٌث؟ چه هًاب٠ ٟرمايی و چه هًاب ٟبیمايه ایى اظحمال قا که ولٙاو
هعمؿ بكای یک لوق آلهایی هیؿايی با ؾٌمى ؼىؾ ظأك و هّمن بىؾه قا ج٭ىیث هیکًًؿ.
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ْ
واگفاقی ٬ىیىل ظّاق ال ٘ك٠ ٦رمايیها به آ٬٪ىیىيلىها قا بایؿ ا٬ؿاهی هى٬حی به ظىاب آوقؾ٠ .لیق٤ن ایى پاؾٌاه
٠رمايی ،ال يیات ؼىؾ ؾق قابٙه با ٘كابىلاو هًّك ٦يٍؿه بىؾ< هنچًاو که با اوح٩اؾه ال ْاولیى ٨كِث ؾق جاقیػ

ً
ْاها ایى يٙكیه کاهال هن ؾقوث و ؾ٬ی ٫به يٝك يمیقوؿ .لیكا ياههای ال ٘ك ٦ولٙاو هعمؿ ٨اجط به شهاوٌاه ٬كه-
٬ىیىيلى هىشىؾ هیباٌؿ که آو قا په ال ٨حط ویًىپ يگاٌحه اوث .ایى ياهه xixکه جا کًىو هىقؾ جىشه يبىؾه ها قا به
پفیك٨حى يٝكی ه٥ایك با آو چه که ؾق هًاب٠ ٟرمايی و بیمايه آهؿه ،واؾاق هیکًؿ .ال ایى ياهه چًیى بكؾاٌث هیٌىؾ
ً
xx
که هؿ٨ ٦اجط جؤؾیب اولووظىى يبىؾه بلکه هىح٭یما ٘كابىلاو بىؾه اوث.
ظىاؾخ ب١ؿی يیم ایى هٙلب قا جؤییؿ هیکًًؿ که اولووظىى هؿ ٦اِلی ا٬ؿاهات ولٙاو هعمؿ ٨اجط يبىؾه اوث.
٠الوه بك ایى ،ولٙاو ٠رمايی هیچ ٌک و جكؾیؿ يؿاٌث که ؾٌمى او بكای شلىگیكی ال ٨حط ٘كابىلاو ،ال همهی
اهکايات ؼىؾ اوح٩اؾه ؼىاهؿ کكؾ< ولٙاو هعمؿ ٨اجط با ؾق يٝك گك٨حى ایى هىٔى ٞؾق اجؽاـ جؿابیك ،هیچ اهمال و
ّ٬ىقی ال ؼىؾ يٍاو يؿاؾ .ؾق قأن جؿابیك اجؽاـ ٌؿه ،بكای شلىگیكی ال ؾؼالث اولووظىى ؾق و٩ك ٘كابىلاو،
جّك٬ ٦ل١هی ٬ىیىل ظّاق ٬كاق ؾاٌث .ایى ٬ل١ه که پیًجك به اهمیث اوحكاجمیکی آو اٌاقه کكؾین ،ؾق هى١٬یحی ٬كاق
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ؾاٌث که اقجباٖ ٬ىای ٠رمايی قا با پٍث وك  ٟٙ٬هیکكؾ به همیى ؾلیل با٬ی هايؿو آو ؾق ؾوث ؾٌمى هیجىايىث
ؼٙك آ٨كیى باٌؿ.
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با ایى ج٩کك٨ ،اجط ؾق يؽىحیى ظمله ٬ل١ه قا جّك ٦کكؾ .هًگام ٠بىق ٬ىای ٠رمايی ال آو هًٙ٭ه ،بیى يیكوهای آ-٪
٬ىیىيلى و يیكوهای ٠رمايی لؾ و ؼىقؾهایی هن ِىقت گك٨ث< ظحی آ٬٪ىیىيلىها پیكولیهایی قا هن به ؾوث
آوقؾيؿ .چًیى به يٝك هیآیؿ که آ٬٪ىیىيلىها هًىل جّىق ایى قا يمیکكؾيؿ که ؾق یک يبكؾ هیؿايی با يیكوهای ٠رمايی
ً
که ولٙاو هعمؿ ٌؽّا ٨كهايؿهی آو قا بك ٠هؿه ؾاٌث٠ ،كْ ايؿام کًًؿ .ؾقوا ٟ٬آ٬٪ىیىيلىها جاکحیک ؼىحه
کكؾو يیكوهای ٠رمايی قا که ؾق ظال پیٍكوی به ٌك ٪بىؾيؿ قا ؾق يٝك گك٨حه بىؾيؿ یا ؾق ٨کك ایى بىؾيؿ که يحیصهی
١ٙ٬ی قا ؾق پایاو با قویاقویی با يیكوهای اِلی به ؾوث آوقيؿ.
ولٙاو هعمؿ که ؤ١یث قا ایى چًیى ؾیؿه بىؾ ،بكای شلىگیكی ال اجال ٦و٬ث و ؼىحه ٌؿو يیكوها ،جّمین گك٨ث
که هىیك ظكکث قا ج٥ییك ؾهؿ .به همیى ٠لث شاؾهی اِلی قا که ال ؾٌث اقليصاو به ومث ٘كابىلاو هیق٨ث قا قها
کكؾ و هحىشه کلیکث ؾق ٌمال ٌؿ.ٔKelkitٕ .
به ایى جكجیب او ال شاؾهی همىاقی که او قا به ٘كابىلاو هیقوايؿ ؼاقز ٌؿ و شاؾهی ياهًاوب ؾیگكی قا بكای
قویؿو به ٘كابىلاو بكگمیؿْ .اها اگك ایى ق٨حاق ولٙاو هعمؿ ٨اجط قا یک ا٬ؿام جاکحیکی به ظىاب آوقین ،اٌحباه
يکكؾهاین .لیكا ؾق ه٭ابل يیكوهای پیاؾه و والضهای وًگیى ٠رمايیها ،بؿيهی اِلی وپاهیاو آ٬٪ىیىيلى قا یگاوهای
وىاقه جٍکیل هیؾاؾيؿ .اگك آ٬٪ىیىيلىها ؾق هًٙ٭هی کىهىحايی که ٠رمايیها به آو ٘ك ٦ج٥ییك شهث ؾاؾه بىؾيؿ،
ؾوث به ا٬ؿاهی جهاشمی هیلؾيؿ٬ ،ابلیث وك٠ث و ظكکث و بكجكی ؼىؾ قا ال ؾوث هیؾاؾيؿ.
هنچًاو که ٨اجط ،ب١ؿها ؾق هیؿاو شًگ ;اجل٫بلی :ال همیى جاکحیک اوح٩اؾه کكؾ و ٔكبهی ههلک يهایی قا بك پیکك
ق٬یب ؾیكیًهی ؼىؾ ٨كوؾ آوقؾ .به ِىقت ؼالِه هیجىاو گ٩ث که پاؾٌاه ٠رمايی ؾق ه٭ایىه با ق٬یب ؼىؾ ال
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٬ابلیث های يٝاهی و ویاوی لیاؾی بكؼىقؾاق بىؾ .ؾق هك ِىقت٨ ،اجط ال یک وى و١ی هیکكؾ جا جؤذیك ا٬ؿاهات
جؤؼیكی ؾٌم ى ٠لیه ؼىؾ قا به ظؿا٬ل بكوايؿ و ال وىی ؾیگك ال هك ا٬ؿام جعكیک آهیم ؾق بكابك ق٬یب ؼىؾ اشحًاب
هیيمىؾ .ظحی جالي هی کكؾ ؼىؾ قا ٨كؾی ؼىي يیث يٍاو ؾهؿ جا ال ایى ٘كی ٫ق٬یب ؼىؾ قا قام کكؾه و ال همهی
اهکايات بكای قویؿو به هؿ ٦ؼىؾ اوح٩اؾه کًؿ٨ .اجط و٩یكی قا يمؾ اولووظىى ٨كوحاؾ و ا٠الم کكؾ که ٠الم شهاؾ
اوث و با هىلمیى هیچ ؼّىهث و ؾٌمًی يؿاقؾ و هؿ ٦ال ایى و٩ك ٨٭ٗ و ٨٭ٗ به لايى ؾقآوقؾو ٘كابىلاو اوث.

xxi

٠اهل اِلی که هىشب يكم ؼىیی و هالیمث ولٙاو هعمؿ ٨اجط ؾق بكابك اولووظىى بىؾ٠ ،ؿم ا٘میًاو ٨اجط ال
اهکايات يٝاهی ؼىؾ ؾق بكابك آ٬٪ىیىيلىها بىؾ ،چكا که اولوو ظىى ؾق شًگهای پیٍیى ٬ؿقت ؼىؾ قا اذبات کكؾه
ؼىیی ٨اجط ؾق بكابك اولووظىى وشىؾ يؿاقؾ.
ابىبکك جهكايی ؾق ایى ؼّىَ ایى چًیى هیيىیىؿ; :پاؾٌاه قوم و٩یكی يمؾ اولووظىى ٨كوحاؾ و ا٠الم کكؾ که اگك
اولوو ظىى هاؾقي واقا ؼاجىو قا به ً٠ىاو يمایًؿه بكای ايصام هفاکكات ب٩كوحؿ ظأك اوث که ِلط کًؿ و ال
اؾ٠اهای ؼىؾ ؾق ؼّىَ ٘كابىلاو ِك ٦يٝك کًؿْ :.اها ولٙاو هعمؿ به ٬ىل ؼىؾ ٠مل يکكؾ و همكاه هلکه ،هاؾق
هعحكم اولووظىى به ٘ك٘ ٦كابىلاو ظكکث کكؾ و آو شا قا ٨حط يمىؾ.

xxii

با ایى که گ٩حههای ؾیاق بکكیه کمی ا٤كا ٪آهیم اوث ولی ؾقوث به يٝك هیقوؿ< ؾق ظ٭ی٭ث واقا ؼاجىو به ٬كاقگاه
٨اجط آهؿه بىؾ ْاها هیچ هفاکكه ای با او به ٠مل يیاهؿه بىؾ و ٨٭ٗ هصبىق بىؾ جا به همكاه يیكوهای ٠رمايی که بكای ٨حط
٘كابىلاو ؾق ظكکث بىؾيؿ باٌؿ .اگك به قويؿ و يحیصهی و٬ای ٟؾ٬ث کًین ،چًیى به يٝك هیآیؿ که ولٙاو هعمؿ ٨اجط،
والؿه ی ولٙاو قا به ً٠ىاو گكوگاو يمؾ ؼىؾ يگه ؾاٌحه بىؾ جا ال هك گىيه ا٬ؿام ؼّمايهای ال ٘ك ٦اولووظىى ٠لیه
ؼىؾ شلىگیكی کًؿ.
ْاها ایى يیم یک وا١٬یث اوث که ب١ؿ ال آهؿو واقا ؼاجىو يمؾ ولٙاو هعمؿ ٨اجط ،ولٙاو اهحیالاجی قا به ي ٟ٩آ-٪
٬ىیىيلىها ؾاؾْ ،اها ال هؿ ٦اِلی ؼىؾ که هماو العا٘ ٪كابىلاو به ؼاک ؼىؾ بىؾ ،به هیچ وشه ِك ٦يٝك يکكؾ،
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بىؾ و هًىل لهاو جىىیه ظىاب با ق٬یب ؼٙكياک ؼىؾ قا لوؾ هیؾیؿ ،و گك يه هیچ جىشیه ؾیگكی بكای هالیمث و يكم

ایى وؤال که به چه ؾالیلی اولووظىى قأی به ٨كوحاؾو هاؾقي يمؾ ولٙاو هعمؿ ٌؿ؟ ٠لیق٤ن ا٘ال٠اجی که ؾق
هًاب ٟهؽحل ٧وشىؾ ؾاقؾ و با یکؿیگك يیم هنؼىايی يؿاقيؿ ،هنچًاو بؿوو پاوػ هايؿه اوث.
يحیده گیؽی
اولووظىى که به ً٠ىاو ظاهی اهپكاجىقی ٘كابىلاو ای٩ای ي٭ً هیيمىؾ ،شًگی ١ٙ٬ی و يهایی قا با ٠رمايیها پیً
بیً ی يکكؾه بىؾ .او که هحكِؿ لهايی هًاوب بىؾ ،هصبىق ٌؿ جا ؾووث و هح ٫٩ؼىیً قا ٨ؿا کًؿ .او لموم کىب
آهاؾگی کاهل بكای ج١ییى يحیصه ی ١ٙ٬ی ؾق یک قویاقویی قا ؾقک و به قاوحی يیم جمام و١ی و جاليهای ؼىؾ قا
ْ
هحىشه کىب آهاؾگی بكای قول بمقگ ه٭ؿق ٌؿه کكؾه بىؾ .هنچًاو که يؽىث بكای جعث ظاکمیث ٬كاق ؾاؾو اهیك
يٍیى ٬كههاو٠ ،لیه آو ٠ماقت ا٬ؿام کكؾ.
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با ويؿیک و ؾیگك ؾولثهای هىلماو و هىیعی پیماوهایی قا اهٕاء کكؾ و ؾق يهایث ابىو١یؿ و شهاوٌاه که ق٬بای
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او ؾق ٌك ٪بىؾيؿ قا ال هیاو بكؾاٌث .ب١ؿ ال ایى هى٨٭یثها او جمام يیكو و ٬ىای ؼىؾ قا بكای يابىؾی ق٬یب بمقگ و
يهایی ؼىؾ ولٙاو هعمؿ ٨اجط ،هحمكکم کكؾْ .اها يحیصهی ایى ا٬ؿام چیمی شم ٌکىث وًگیى ؾق شًگ اوجل٫بلی
بكای اولوو ظىى يبىؾ .ولٙاو هعمؿ ٨اجط يیم ال یک وى با يمایً يٝاهی و ال وىیی ؾیگك ؾق وایهی هًك باالی
ؾیپلماوی ،جىايىث با پیكولی ؾق ه٭ابل اولويعىى ٘كابىلاو قا به ؼاک ٠رمايی العا ٪کًؿ٨ .اجط با جّك٘ ٦كابىلاو
ظاکمیث بی ٬یؿ و ٌكٖ ؼىؾ قا بك اجبا ٞقوم بك ٬كاق واؼث و گاهی ههن ؾق شهث بك پایی وظؿت ویاوی آياجىلی
بكؾاٌث.
پی يىنثها
 .4ایى اذك با ً٠ىاو ;جاقیػ آ٬ ٪ىیىيلىها :جىوٗ هكظىم پكو٨ىىق يصاجی لى٤ال و پكو٨ىىق ٨اقو ٪وىهك ؾق ؾو شمء هًحٍك ٌؿه اوث .ايحٍاقات
هىوىهی جاقیػٌ ،ماقهی  7شمء یک  ،1962شمء ؾو  ،1964همچًیى ال یک يىؽهی کپی ال ایى اذك ههن که پكو٨ىىق ٠ؿياو اقٔی اوث يیم اوح٩اؾه
ٌؿه اوث III .جكک وكی
 ،ه٭ؿهه ٨اقو ٪وىهكVII-XXV .
 .5بكای ا٘ال٠ات بیٍحك ؾق هىقؾ يىیىًؿه و اذكي قشى ٞکًیؿ به ;کحاب ؾیاقبکكیه :شمء 1-22 ُِ ،1
 .6کىهًى ها يه جًها با آ٬ ٪ىیىيلىها ،بلکه با ؾیگك اهكای جكک يیم وًث الؾواز و ؾووحی قا بك٬كاق کكؾيؿ ،يگاه کًیؿ به پاياقجىن ُِ 495 -525
Fallmeraayer,124Moravesik,1980,II,254,257.
 .7ه٭بكه ٬حل ٣بیگ :اهكوله ؾق قووحایی به يام ;ویًىق  :Sinurوا ٟ٬اوث .ایى قووحا ؾق بیى اقليصاو و بایبىقت و ؾق ٨اِلهی  21کیلىهحكی بایبىقت
وا ٟ٬اوث .ه٭بكهی ٬حل ٣بیگ ؾق وال  1959هیالؾی جىوٗ همکاق ٠میمم پكو٨ىىق ٠ؿياو اقٔی کٍ ٧و کحیبهی آو يیم ال هیاو جىؾههایی ال آواق بیكوو
آوقؾه ٌؿ .يگاه کًیؿ به ٠که ٌماقهی  1و  ،2بك قوی جکه ای ال کحیبه چًیى ٠باقجی وشىؾ ؾاقؾ; :و الؿیى ٬حل٥بک بى بایًؿق االهیك المكظىم ٘ىق ٠لی
بیک ج٥مؿ الله ب٩٥كايه :قشىٌ ٞىؾ بهAli kemal,erzincan tarihi,Istanbul,1932,245. AbdurrahmanŞerif Baygu:Erzurum :
Tarihi,Istanbul,1936,255-256.
 .8ؾق ظىالی اقليصاو ولٙاو ٘كابىلاو به ه١ىکك او الحعا ٪یا٨ث و به اهؿاؾ و او١اؾ ....او ؾق جؿبیك ٨حط ٬ل١ه هًصً ٫و ٠كاؾه و ٬ىا ب٥كا قوايیؿ.
ٕ.ٔKitab-Diyarbakriyye,90.
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 .9بكای ا٘ال٠ات بیٍحك ؾق هىقؾ ظمله ؼٕك بیگ به ٘كابىلاو قشى ٞکًیؿ بهAşik paşa-Zade:266-267. :
W.Hinz,30;F.babinger,Mehmed der Eroberer,198. Fallmerayer,261-264; .12
Morizlandwejr von pragenau,Ludwigvon Bologna,patriarch von Anittochien; Mitteilungen des institutsfür .11
österveichische Geschichte Forschung,XXII,innsbrück,1901-288-296.
 .. .12بكای ا٘ال٠ات بیٍحك ؾق هىقؾ ؾوپیًا ؼاجىو يگیه کًیؿ بهViaggodun marecante chfunellapersia, venetia, 1559,78-91. :
ايگلیىی اذكThe travels of a merchant in Persia, translated by Charles grey, 1873, 141-207. :
 .13بكای ا٘ال٠ات بیٍحك ؾق هىقؾ ایى هؿایا یا هالیات يگاه کًیؿ بهٕ :ؾایكه الم١اق ٦اوالم شلؿ Mükrimin Halil yinanç:IA( 258:I
 .14به ي٭ل ال ؾوکانW.Hinz,Uzun hasan.33.Hammer,Gor,Translate,Ata,III,272. Fallmerayer, 60-61.:
 .15کحاب ؾیاق بکكیه َ ٘ :382كابىلاو قا به ها ؾاؾيؿ و شمیه ٬بىل کكؾيؿ.

Kritovulos,Tarih-I sultan Mehmed Han-I sâni, Karolidi tercümesi, Istanbul,1328,146. F.Babinger, Mehmed der .16

نسئلً طصاةَزان در رقاةثٌای سلطان ندهس فاجح و اوزون خسو

Eroberer. 233, 460.
382. َ ، کحاب ؾیاقبکكیه.17
.كهىؾ٨ لی قا به ٘لب ِلط اقوال٠  هىي،او هعمؿ ؾومٙ ول:385 َ ، کحاب ؾیاقبکكیه.18
یؿ اواقت قوحکاق واؼث و ایلچی قوم قا که پیًجك قویؿه بىؾ با ؼىقٌیؿ بک که ال٬ كاو اویكاو قا ال٬  و ِاظب... :386 َ  کحاب ؾیاقبکكیه.19
.او هعمؿ قوايه واؼثٙ به ول،كاو بىؾ٬ ام ِاظبٝ٠ اهكای

.şĂ ik paşa-zade,154-155. .22

Ibn- kamel,Tarih-I Âl-I osman,Fatih <Kritovulos,Tarih-I sultan Mehmed Han-I sâni,s.146. .21
Kütüphanesi,1963,no:4205, varak 98b
Feridubey Münşeati, 1950, c.I, s.255-257. .22
 اهیؿ که.الم آو گٍحین٠ ،كابث يمىؾه٬ ىیىيلی اوث و با وی٬ ٪كیى هملکث ظىى بک آ٬  ٘كابىلاو کهٞال٬ حط٨  ال گًاه او ؾقگفٌحه به... . 23
.Feridubey Münşeati, 1950, c.I, s. 256. .اق يابکاق ٌىم به آواو ؾوث ؾهؿ٩اوحؽالَ آو هكل بىم ال آو ک
...مو ٘كابىلاو اظكام بىحهاین٤  ها به.ی يیىث٨ی و ؼال٠كوحاؾ با آو که ها قا با هىلماياو يما٨  کلکیث کىچ کكؾ و ایلچی٦او قوم به ٘كٙ و ل..... .24
391. َ کحاب ؾیاق بکكیه
.ىْ ٘كابىلاو بؿهن٠  ؾق،كاو ال بكای هّلعث ايؿیٍی ِلط بیایؿ٬ كوحاؾ و چًاو بال يمىؾ که اگك والؿهی ِاظب٨ او هعمؿ يیمٙ و ول.... .25
ؿه کكؾ و ٘كا بلىلاو٠ و٦او قوم ؼالٙ ٌؿ و ولٟ٬كوحاؾيؿ و بك آو يهس هّالعه وا٨ حلىٌاه٬ كوحاؾ و ایٍاو يیم پىك٨ ّمث پًاه٠ كاو والؿه ی٬ ِاظب
.ٔ392 َ :ٕکحاب ؾیاق بکكیه...حط يمىؾ٨ قا
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